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ZZÁÁPPIISS  ČČ..  88  

zz  jjeeddnnáánníí  pprraaccoovvnníí  sskkuuppiinnyy  ccyykklloottrraassyy  aa  ccyykklloosstteezzkkyy,,  kkoonnaannééhhoo  
ddnnee  2200..1111..22000077  

 

 

Přítomni: Ing. Eva Štampachová, Mgr. Dalibor Mlejnský, Daniel Urban, 
Miloslava Menclová, Petr Volf,  

Nepřítomni: Mgr. Milan Česal, Jan Meixner 

Omluveni:       

Hosté: Ing. arch. Jan Kábrt, Ing. Přemysl Šafařík, Ing. Květoslav 
Syrový (DIPRO, spol. s r.o.), Ing. Jiří Ritt (MČ Šeberov), Ivo 
Novotný (MČ Šeberov), Ing. Filip Ranoš (MČ Újezd u Průhonic) 

Místo jednání: ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672,  zasedací místnost C 

Usnášeníschopnost: ano 

Datum a místo konání příštího jednání: Příští jednání pracovní skupiny se 
uskuteční v lednu 2008 

 

Program jednání:

Na úvod jednání byl shrnut dosavadní průběh realizace a přípravy cyklistické 
infrastruktury: 

• TSK byla předána projektová dokumentace k 1. etapě cyklotras (Dopravní 
značení na stávajících komunikacích) k realizaci. Dle informace Ing. 
Štampachové bylo zároveň dohodnuto vyznačení cyklotrasy v ul.  Exnárova – 
Otická – až k ul. Výstavní. Vše by mělo být vyznačeno ještě v letošním roce. 

• Odbor správy majetku připravuje poptávky na projektovou přípravu 2. – 4. 
etapy.  Do smlouvy na projektovou přípravu 2. etapy bude zanesen požadavek 
na zapracování zpomalovacího prahu do prostoru přechodu pro chodce 
v blízkosti křižovatky Formanská – Vodnická. Na projektovou přípravu těchto 
etap bylo zároveň zažádáno o grant z grantového programu pro regionální 
projekty Nadace ČEZ. 

• Pan PaeDd. Josef Škvor připravuje podobu našich informačních cyklocedulek, 
jimiž budou označeny cyklistické trasy a stezky. 

 

Součástí 1.etapy realizace cyklotras je i trasa A216 pokračující na území Újezdu u 
Průhonic. Na straně Újezdu je toto vedení spíše dočasné. Ing. Ranoš upozornil na 
skutečnost, že část je vedena pěšinou mezi stromy a není stavebně ani majetkově 
řešena a MČ Praha – Újezd má zájem zprovoznit historickou cestu vedenou obloukem 
okolo východního okraje Milíčovského lesa a přeložit tam trasu A216. 
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Ing. Štampachová upozornila na možný problém s tímto vedením, neboť část cesty 
zasahuje do území Natura 2000. 

 

Dále bylo jednáno o přípravě cyklistické mapy Prahy 11: 

- společnosti DIPRO, s r.o. byly předány připomínky ke konceptu podkladů k mapě, 
které vznikly na základě cykloprojížděk po JM (doplnění některých doporučených 
tras, doplnění návazností, vyznačení nebezpečných míst a stávajících bariér apod.) 

- poslední jednání nad podklady k cyklomapě, před jejich odevzdáním spol. PlanStudio 
nejpozději do konce ledna,  se uskuteční v průběhu ledna za účasti sousedních MČ 
(Újezd u Průhonic, Šeberov) a zástupců cyklistické komise RHMP,  

- na rubové straně mapy preferují členové pracovní skupiny umístění ideálního stavu 
cyklistické infrastruktury podle zpracované studie místo původně uvažované 
celopražské cyklomapy, 

- smlouva se společností Siréna na zařízení inzerce do cyklomapy se připravuje, návrh 
smlouvy je již konzultován v rámci kompetentních odborů úřadu. 

 

Z důvodu nutné koordinace cyklistické infrastruktury se sousedními MČ Šeberov a MČ 
Újezd u Průhonic se v nejbližší době uskuteční jednání zástupců městských částí a Ing. 
Syrového ze spol. DIPRO, s r.o.  

 

 
 

Přijatá usnesení: 
      

Úkoly: 
      

Náměty pro RMČ: 
      

 

 

 

Přílohy: 

�       

 

 

 

Zapsal:   Ing. Petra Vlášková Schválil: Ing. Eva 
Štampachová 


